


24 września 2018 roku minie 30 lat, od kiedy w gmachu miejskiej oranżerii w Darmstadt, prezydent Płocka 

- Marian Rodzeń i nadburmistrz Gűnther Metzger podpisali umowę o partnerstwie i przyjaźni obu miast. Dla 

Płocka było to wówczas jedyne siostrzane miasto. Z kolei dla Darmstadt Płock był pierwszym partnerem zza 

Żelaznej Kurtyny.  

Z pewnością nie były to puste, nic nie znaczące gesty, o czym zapewniła hrabina Marion Dönhoff, przewodniczą-

ca Rady Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej, wypowiadając słowa: „Żadne z miast w Republice Federalnej 

nie popierało z tak wielkim zainteresowaniem i otwartością stosunków z Polską - jak Darmstadt”. Dwa miasta 

o średniowiecznej proweniencji, zbliżonych wielkością i liczbą ludności rozpoczęły dialog ponad podziałami. 

Od samego początku unosił się nad Płockiem i Darmstadt duch wspólnoty europejskiej.  Praca Karla De-

deciusa i jego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt, który stał się centrum niemiecko-polskiej współpracy 

kulturalnej okazały się nieocenione. Bliska mu była idea nawiązująca do wspólnych tradycji, jedności kultury 

środkowoeuropejskiej jako źródło dialogu. 

Na fali owego  dialogu w 1996 roku powstał w Płocku Dom Darmstadt,  placówka  dedykowana polskiej 

i niemieckiej kulturze, historii, polityce i edukacji. Wypracowane przez lata relacje zaowocowały wymianą do-

świadczeń na wielu płaszczyznach, obejmując sferę gospodarczą, wymianę szkolną młodzieży, kontakty uczel-

ni wyższych, ale przede wszystkim życie kulturalne. 

Kultura w sposób niezwykle swobodny łączy przeszłość i przyszłość - jest pomostem w zrozumieniu inności 

i różnic.  

Stąd właśnie pomysł, by w 30. rocznicę współpracy Miast Partnerskich – zaprosić Państwa wraz z Urzędem 

Miasta Płocka oraz Instytutem Goethego w Warszawie do Kina za Rogiem na cykl filmów prezentujący współ-

czesne kino niemieckie. 

 

Renata Jaskulska

Płocki Ośrodek Kultury i Szrtuki 

Przegląd współczesnego kina niemieckiego prezentuje filmowe trendy z ostatnich dwóch edycji Międzyna-

rodowego Festiwalu Filmowego Berlinale i jest jednocześnie barometrem kondycji niemieckiego kina, które 

oznacza:  sztukę, kreatywność,  ale też i dobrą rozrywkę. Filmy współczesnych twórców są często zwierciadłem 

tego, co bije w sercu niemieckiego społeczeństwa. Ich autorzy poszukują nowoczesnego i oryginalnego stylu 

filmowej wypowiedzi, odpowiedniego dla aktualnej refleksji nad światem. Pod marka niemieckiego filmu kryje 

się różnorodność form i przedstawionych tematów. 

Dzisiejsze kino niemieckie nie musi zasłaniać się już nazwiskami znanych od lat mistrzów, bo od ponad dekady 

nowa fala twórców tworzy aktualne i artystycznie doceniane obrazy. Filmowcom wciąż zdarza się kręcić filmy 

o tematach z przeszłości, ale twórcy wypracowali sobie bezsprzecznie wolność mówienia o tym, co tu i teraz. 

Współczesne kino niemieckie to zdecydowany i intrygujący gracz, który na międzynarodowej arenie śmiało 

konkuruje z kinematografiami francuską czy angielską.

Renata Prokurat

koordynatorka programów kulturalnych 

Goethe-Institut w Warszawie

Kino za Rogiem Płock 
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, 09-402 Płock, ul. Tumska 9 A

tel. 24 366 43 52, tel. kom. 604 493 918 
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KAMINSKI I JA | ICH UND KAMINSKI
 
Sebastian Zöllner jest młodym i ambitnym dziennikarzem piszącym o sztuce. 
Ponieważ do tej pory nie udało mu się zdobyć sławy, postanawia napisać 
biografię legendarnego, pop-artowego malarza Manuela Kaminskiego. Ten 
dawny uczeń Matisse’a i przyjaciel Picassa przed laty wycofał się ze świata 
sztuki i żyje samotnie w szwajcarskich Alpach. Artysta jest niewidomy, nie two-
rzy już obrazów. Zöllner uważa, że utrata wzroku, to mistyfikacja. 

Tę tajemnicę właśnie zamierza ujawnić i opisać w swojej książce.  Oparty na 
bestsellerowej powieści Daniela Kehlmanna pod tym samym tytułem film, w 
ironiczny sposób opowiada o współczesnych konfliktach: pomiędzy genera-
cjami, światem krytyki i sztuki czy artystą i jego medialnym wizerunkiem. 

Obrazem Kaminski i ja na ekrany powraca świetny filmowy duet: Wolfgang 
Becker, jako reżyser i Daniel Brühl - znani z przeboju Good Bye, Lenin!

4 KRÓLOWIE | 4 KÖNIGE

Lara, Alex, Fedja i Timo przebywają w zakładzie psychiatrycznym dla młodzie-
ży i tam też mają spędzić zbliżające się święta.  Z rozmów czy krótkich spotkań 
z rodzicami wynika, że to właśnie relacje rodzice-dzieci są powodem ich pro-
blemów. Kolejny pacjent, Gruzin Fedja, cierpi z powodu fizycznej i psychicznej 
przemocy szkolnych kolegów. 

W ramach terapii lekarz prosi wszystkich, aby przygotowali filmik o swoich 
wspomnieniach związanych z Bożym Narodzeniem. Z tych oszczędnych i ra-
czej pozbawionych emocji opowieści możemy domyśleć się tylko, co przeżyli 
młodzi bohaterowie  w swoich rodzinnych domach. Dr Wollf, stosujący nie-
konwencjonalne metody terapeutyczne, pozostawia swoim podopiecznym 
dużą swobodę, próbując nauczyć ich odpowiedzialności za postępowanie i 
skłonić do tworzenia przyjacielskich relacji. Prawie mu się to udaje…. 

Niemcy, Belgia 2016 | 118 min. | reżyseria: 
Wolfgang Becker | scenariusz: Wolfgang 
Wendrich | zdjęcia: Jürgen Jürges | obsa-
da: Daniel Brühl, Jesper Christensen, Amira 
Casar, Geraldine Chaplin

Wolfgang Becker urodził się w 1954 roku. 
Studiował germanistykę, historię i ameryka-
nistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. 
W 1980 roku rozpoczął studia w Niemieckiej 
Akademii Filmoweji Telewizyjnej w Berlinie, 
które zakończył filmem Motyle (Schmetter-
linge) uhonorowanymw 1988 roku Złotym 
Lampartem w Locarno. Kolejnym filmem był 
obraz Życie to plac budowy ( Das Leben ist 
eine Baustelle) z 1997 roku. W 2003  powstał 
komediodramat Good bye, Lenin!, który 
przyniósł reżyserowi ogromną popularność.

Niemcy 2015 | 100 min. | reżyseria: Theresa 
von Eltz | scenariusz: Esther Bernstorff | zdję-
cia: Kristian Leschner | obsada: Paula Beer, 
Jella Haase, Moritz Leu, Janis Niewöhner, 
Clemens Schick 

Theresa von Eltz urodziła się w 1978 roku 
w Bonn. Studiowała historię i nauki politycz-
ne w Berlinie i Oxfordzie oraz reżyserię w 
Wielkiej Brytanii. W 2007 roku jej studencka 
produkcja brała udział w konkursie filmów 
krótkometrażowych  na Berlinale.  4 królowie 
to jej pierwszy film kinowy. 

JESTEŚMY MŁODZI. JESTEŚMY SILNI
WIR SIND JUNG. WIR SIND STARK

W swojej niemal dokumentalnej rekonstrukcji autentycznych wydarzeń 
Burhan Qurbani zabiera widza do Rostocku początku lat 90-tych. Entuzjazm 
zjednoczenia wśród mieszkańców byłego NRD szybko ustąpił wtedy nara-
stającej frustracji. Kozłem ofiarnym stali się obcokrajowcy, ale fala przemocy 
nie pochodziła tylko od przeżywających renesans grup neonazistowskich. 
Koktajle Mołotowa rzucali również zwykli obywatele na oczach kibicującej im  
w milczeniu policji i biernych władz. 

Siłą tego filmu jest sprawnie opowiedziana historia, reżyserski warsztat Qur-
baniego i świetne aktorstwo. A aktualność i powtarzalność wydarzeń sprzed 
ponad dwudziestu lat jest nad wyraz niepokojąca.

CZAS KANIBALI | ZEIT DER KANIBALEN 

Wspaniale napisana i zagrana satyra na współczesny postkolonializm. 
Bohaterowie filmu to trójka menadżerów, pracujących dla jednej z kor-
poracji, które robią interesy w krajach tzw. gospodarek wschodzących. 

Przemieszczają się z miejsca na miejsce, kryjąc się w luksusowych 
hotelach przed biedą, głodem i zacofaniem.  Pełni pogardy wo-
bec otoczenia i z przekonaniem o własnej wyższości podejmu-
ją bezwzględne decyzje, mające niekiedy konsekwencje dla całych 
narodów. Kiedy rzeczywistość wdziera się do luksusowego apartamentu 
z właściwą jej brutalnością, hotelowy kokon pęka niczym bańka mydlana, nie 
dając bohaterom żadnej nadziei. 

Niemcy 2014 | 116 min. | reżyseria: Burhan 
Qurbani | scenografia: Burhan Qrbani, 
Martin Behnke | zdjęcia: Yoshi Heimrath 
obsada: Devid Striesow, Jonas Nay, Trang Le 
Hong, Joel Basman

Burhan Qurbani urodził się w Erkelenz 
w Nadrenii-Westfalii. Studiował reżyserię 
w Akademii Filmowej w Baden-Württem-
berg. Jego film krótkometrażowy Illusion 
otrzyma nagrodę dla najlepszego filmowca 
roku 2008. Film Jesteśmy silni, jesteśmy 
mocni zdobył liczne nagrody na festiwalach 
w Braunschweigu, Hof i Rzymie. 

Niemcy 2014 | 93 min. | reżyseria:  Jo-
hannes Naber | scenariusz: Stefan Weigl 
| zdjęcia: Pascal Schmidt | obsada: David 
Striesow, Sebastian Blomberg, Katharina 
Schüttler

Johannes Naber urodził się w 1971 roku 
w Baden-Baden. Studiowal w Akademii 
Filmowej Baden-Wüttemberg na wydziale 
reżyserii filmu dokumentalnego. Nad swoim 
pierwszym filmem Der Albaner pracował 
prawie dziesięć lat. Film otrzymał nagrodę 
Maxa-Ophülsa. Czas kanibali to drugi peł-
nometrażowy film fabularny reżysera, który 
został nagrodzony brązową niemiecką nago-
dą filmową i uznany za najlepszy film 2015 
roku. Jesienią 2016 reżyser ukończył swój 
trzeci film fabularny Das kalte Herz.



PAŃSTWO KONTRA FRITZ BAUER 
DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER
 
Niemcy 2015 | 105 min. | reżyseria: Lars Kraume | scenariusz: Lars Kraume, Olivier 
Guez | zdjęcia: Jens Harant | obsada: BurghartKlaußner, Ronald Zehrfeld, Lilith 
Stangenberg, Sebastian Blomberg 

Lars Kraume, urodzil się w 1973 roku w Chieri we Włoszech, dorastał we Frankfurcie 
nad Menem. Swój pierwszy film krótkometrażowy  zrealizował w 1992 roku. W latach 
1994-1998 studiował w Niemieckiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej  w Berlinie. Za 
swój film dyplomowy otrzymał nagrodę im. Adolfa Grimma. Kraume pracuje jako 

reżyser i autor scenariusza przy wielu produkcjach telewizyjnych.

Fritz Bauer, prokurator generalny landu Hesji, powrócił do Niemiec 
z przymusowej emigracji w 1949 roku. Jako Żyd i socjaldemokrata 
uciekł tuż przed wojną do Skandynawii.  

Niemiecki wymiar sprawiedliwości zawdzięcza właśnie jemu rozpo-
częcie procesów przeciwko zbrodniarzom nazistowskim w latach 
pięćdziesiątych we Frankfurcie nad Menem. Misja ścigania wo-
jennych przestępców, jakiej podejmuje się bohater filmu, nie była 
jednak łatwa, ponieważ ówczesny niemiecki system sądowniczy 
naszpikowany był dawnymi członkami partii hitlerowskiej. Kiedy 
więc pewnego dnia Fritz Bauer otrzymuje list z informacją, że odpo-
wiedzialny za masową zagładę Żydów Adolf Eichmann ukrywa się w 
Argentynie, postanawia działać w konspiracji. Zwraca się o pomoc 
w ujęciu Eichmanna do izraelskiego Mossadu. Jednak współpra-
ca z obcym wywiadem to zdrada stanu i grozi poważnymi konse-
kwencjami. Obsypany nagrodami film Larsa Kraume to drugi film, 
po pokazywanym w ubiegłym roku „Labiryncie kłamstw”, w którym 
Niemcy rozliczają się ze swoją współczesną historią.

Niemcy 2016 | 93 min. |  reżyseria:  Fatih 
Akin | scenariusz: Lars Hubrich | obsada: Tri-
stan Göbel, Anand Batbileg, Mercedes Mül-
ler, Anja Schneider

Fatih Akin urodzony w 1973 roku w Ham-
burgu, w rodzinie tureckich emigrantów, 
niemiecki reżyser, producent i aktor. Studio-
wał komunikację wizualną w hamburskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Pełnometrażowy 
debiut Akina „Szybko i bezboleśnie” zdobył 
Złotego Lamparta w Locarno. Prestiżowe 
nagrody zdobywały także kolejne produkcje: 
„Głową w mur” otrzymał Złotego Niedźwie-
dzia w Berlinie, „Na krawędzi nieba” Złotą 
Palmę w Cannes.

Niemcy 2007 | 75 min. | scenariusz i re-
żyseria: Hayo Freitag | muzyka: Kenneth 
Pattengale 

Hayo Freitag urodził się w 1950 roku w Wil-
helmshaven. Jest niemieckim rysownikiem, 
reżyserem, animatorem, producentemi twór-
cą komiksów. Na swoim koncie ma liczne, 
krótkie filmy oraz animowany film pełnome-
trażowy pt. Trzej rozbójcy. 

GOODBYE, BERLIN | TSCHICK

Historia nietypowej przyjaźni. Maik ma 14 lat i jest typem samotnika, nie przy-
jaźni się z nikim, nie ma dziewczyny i ani konkretnych zainteresowań. Pew-
nego dnia, nieoczekiwanie poznaje swoje totalne przeciwieństwo –  zbun-
towanego rozrabiakę Tschicka. Jak wiadomo, przeciwieństwa potrafią się 
przyciągać i szybko okazuje się, że chłopcy nadają na podobnej fali. Wkrótce 
stają się najlepszymi przyjaciółmi. Tschick kradnie starą Ładę i namawia Ma-
ika na szaloną podróż w nieznane – bez mapy, planu i przede wszystkim bez 
rodziców! Zapewnia, że będzie to niezapomniana przygoda.

Na projekcje specjalne zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych 
i gimnazjów (grupy min. 15-osobowe) w dn. 11 maja 2018, o godz. 8, 11 
i 13. Rezerwacje pod nr tel. 604 493 918. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

TRZEJ ZBÓJCY | DIE DREI RÄUBER
Gdy mała Tosia traci rodziców, zostaje skierowana do mającego złą sławę 
sierocińca, w którym dzieci są zmuszane do ciężkiej pracy. Kiedy wydaje się, 
że nic nie jest w stanie odwrócić jej losu, dziewczynkę porywają trzej zbój-
cy. To z pozoru straszne wydarzenie jest dla niej szansą na szczęśliwe życie.  

Animacja powstał na podstwie napisanej w 1961 roku książki Tomiego Un-
gera, laureata prestiżowej nagrody HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD. 
Niewątpliwym atutem filmu jest klasyczna, ale wyrazista animacja oraz po-
zbawiony przemocy obraz. Film został uhonorowany nagrodą publiczności 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy 2008 oraz 
drugą nagrodą w kategorii Film Pełnometrażowy na Międzynarodowym Festi-
walu Filmów Dziecięcych w Chicago 2007.

PROJEKCJE 

SPECJALNE

DLA SZKÓŁ



PIĄTEK | 11 maja 2018 | w godz. 8 – 13 

GOODBYE, BERLIN 

TSCHICK 
seanse na zamówienie dla grup 

młodzieżowych 

PIĄTEK | 11 maja 2018 | godz. 20 

KAMINSKI I JA

ICH UND KAMINSKI  
otwarcie przeglądu

SOBOTA | 12 maja 2018 | godz. 15 

TRZEJ ZBÓJCY

DIE DREI RÄUBER 
film animowany dla dzieci

SOBOTA | 12 maja 2018 | godz. 17

4 KRÓLOWIE

4 KÖNIGE

SOBOTA | 12 maja 2018 | godz. 19.15

CZAS KANIBALI 

ZEIT DER KANIBALEN

NIEDZIELA | 13 maja 2018 | godz. 17

JESTEŚMY MŁODZI. JESTEŚMY SILNI 

WIR SIND JUNG. WIR SIND STARK

NIEDZIELA | 13 maja 2018 | godz. 19.15

PAŃSTWO KONTRA FRITZ BAUER 

DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER

Program PRZEGLĄDU KINA NIEMIECKIEGO 
w Kinie za Rogiem w Płocku

Bilety na każdy pokaz, w cenie 5 zł i 3 zł - na film animowany, dostępne przed seansami 
w kasie kina. Rezerwacje pod nr tel. 604 493 918. 


